Anordnarträff
Plats: KUI, Framtidsvägen
Tid: 2019-02-05, kl. 13.00 – 14.30
Närvarande: Magdalena Osback – Lernia, Maria Pasert – Lernia, Marcus Sjöqvist – Montico,

Vivica Ekedal – Montico, Åsa Arfivdsson – Växjö Fria, Mats Berglund – YA, Johanna Nihlen – Merit,
Mats Höglund – VL, Helene Johansson – Arcus, Lien Tan – Växjölöftet vuxenutbildning, Sofie Nilsson
– Växjölöftet vuxenutbildning, Karin Torell – Växjölöftet vuxenutbildning, Daniel Åhleinus –
Växjölöftet vuxenutbildning, Tina Davidsson – Växjölöftet vuxenutbildning, Carolina Nilsson –
Arbete och vuxenutbildning, Christer Öhlin – Växjö kommun.

Agenda:
•

Statistik januari månad Växjölöftet vuxenutbildning

•

SCB- rapportera in uppgifter

•

Genomgång av arbetssätt, vägledning och uppföljning av våra arbetsmarknadselever

•

Info om kommande minimässor

•

Skolinspektionens granskning och våra slutsatser

•

Information om våra nya rutiner och dokument om uppföljningar

•

Information om hur vi framöver utvecklar informationsmöten för elever, kartläggningar,
information till anordnare i samband med antagning

•

Workshop: Hur kan vi arbete mer tillsammans?

KUI – KompetensUtvecklingsInstitutet
Rektor och affärsområdeschef Sofia Ekström berättar att KUI grundades 1999 och att detta 20 års
jubileum kommer att firas här under året som kommer. Var från början ett litet familjeföretag men
sedan 2013 ingår i AcadeMedia. Specialister inom vård och omsorg, har utbildning till
specialistsjuksköterska. Har även utbildningar inom Barn & Fritid och Friskvård & Hälsa. Arbetar
även inom LSS, förskola och skola, företagsutbildningar och konferenser. KUI utbildningscenter
finns i Stockholm, Uppsala, Falun, Linköping, Eskilstuna, Flen, Katrineholm, Strängnäs, Västerås och
Växjö. Stockholm är störst. Växjö och Linköping är dock de som växer mer och mer. KUI i Växjö har
idag ett 50-tal elever, flest inom vårdprogrammet.
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Statistik januari månad Växjölöftet vuxenutbildning

För utförlig statistik se bildspel. Daniel informerar om när en elev slutar vill vi veta orsaken till varför
eleven slutar att studera. Vanligaste avbrottsorsaker är egen begäran och ej progression. Tina
informerar om att det är bra att motivera föräldralediga att stanna kvar på sin SFI. Antingen via
distans, kväll utifrån vad som är bäst för eleven. Då det är ett politiskt mål i Växjö att även få de
som är föräldraledig att studera SFI.

SCB-rapportera in uppgifter

Skicka in samtliga material snarast.

Genomgång av arbetssätt, vägledning och uppföljning av våra
arbetsmarknadselever

Informationsmöte inför studier kommer att påbörjas inom kort. Att ge eleverna information om vad
som krävs inför studier. Mötet är ej obligatoriskt, men vi vill gärna att så många som möjligt går. De
elever som även har börjat studera är också välkomna. All information kommer att finnas på
hemsidan, från v.9. Då Kronobergsgatan 18 invigs. Detta informationsmötet kommer att ske
varannan vecka.
Kartläggning inför studier:
Utbildningspliktsgruppen kartläggs just nu berörda individer. Finns det särskilda behov, att få rätt
studieväg från start, etc.
Information vid antagning till er utbildare.
Att bli kallad till information till er kring hur det är att studera som vuxen, vilket ansvar man har
som elev, etc. Tillgänglig information på hemspråket. Att bygga denna information tillsammans, att
det skall finnas en gemensam information oavsett vart eleven studerar. Sedan utifrån den bygga på
den utifrån er verksamhet.

Info om kommande minimässor

Närmaste mässa sker den 4 mars på Hjalmar Petris väg 51–53. Anmälan sker via Midfira eller Anel
på Växjölöftet vuxenutbildning. Senaste mässa som var i november 2018 var välbesökt. 3 juni sker
nästa mässa på Hjalmar Petris väg 51–53. Målet är att få flera personer till vuxenutbildningen.
Midfira och Anel är ansvariga för att anordna minimässa två gånger per halvår. Uppföljning kommer
att ske speciellt för dessa elever som kommer från Arbetsmarknad vuxen och Arbetsmarknad ung.

Skolinspektionens granskning och våra slutsatser

Tina visar Skolinspektionens hemsida vad som finns där. Tips och trix. Exempelvis: Kolla din skola –
Verktyg för att reflektera över din verksamhet. Gäller oavsett vilken inriktning du har på din skola.
Därefter ges ett resultat. Ett verktyg till att ha på APT.
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Tina går igenom Skolinspektionens granskning om vad de sa och gjorde. Nu senast så granskade
Skolinspektionen Vuxnas Lärande. För mer information kring granskningen se bildspel.

Information om våra nya rutiner och dokument om uppföljningar

Målet är att synliggöra våra uppföljningar. För mer information se uppföljning organisation i
bildspelet. När det gäller brukarundersökningen görs den via rektorsnätverket vilket gör att
frågorna inte exakt fungerar hos oss. Men i jämförartjänsten kommer det att finnas tre frågor, vilket
kommer att underlätta brukarundersökningen. Individuppföljning – för schema se bildspel.

Information om hur vi framöver utvecklar informationsmöten för elever,
kartläggningar, information till anordnare i samband med antagning

Se bildspel. Målet utifrån denna utveckling är att eleven är en elev hos oss oavsett vart eleven
studerar, att eleven blir antagen till Växjölöftet vuxenutbildning.

Workshop: Hur kan vi arbete mer tillsammans?

Bra kring informationsmöten. Ingen lätt hemsida, ej bra, varken för elever eller personal. Viktigt att
uppdatera sin egen hemsida. Trepartssamtal kring eleven om eleven inte följer sin studieplan. Ha
kontakt med en vägledare när det är strul kring elev. Vill få en vägledare knuten till sig. Är för och
nackdelar, är rädd för att mailen fastnar i dennes mail. Bättre att maila till en gemensam mailbox.
Maila till vägledarna. Problem med startsignalen till CSN. Norrköping gör tvärtom – omvänd
rapportering.
Underlätta med systemet. System som pratar med varandra. Kartläggning innan uppstart. Är
mycket administration. Granskning kommer att ske om eleven har mycket frånvaro.
Nya systemet börjar med tittbehörighet. Tar en anordnare i taget och därefter implementera det
mer och mer. Kommer att börja med Vuxnas Lärande.
Chattfunktion arbetas fram till hemsidan. Att chatta med någon på Växjölöftet vuxenutbildningen.
Om en anställd inte är inloggad så skall chattfunktionen kunna svara på lättare frågor exempelvis
kring utbildning. För att kunna bli mer tillgängliga via nätet.

Nästa anordnarmöte

Nästa möte sker i 5 mars kl. 13.00 sker på Kronobergsgatan 18. Inbjudan kommer av Daniel.
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